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Kelemen Hunor: mandátumban is mérhető lesz az a kár, amit az EMNP 
okozott 
2012. június 10. – transindex.ro, Szabadság 

Kelemen Hunor szövetségi elnök az urnazárás után tartott sajtótájékoztatóján elmondta, 

az interetnikus környezetben nem vált a magyar közösség előnyére az a tény, hogy az 

RMDSZ ellen magyar versenypártok indultak a választásokon. „Mese volt, humbug volt, 

hogy ne mondjam azt, hogy hazugság volt” - reagált a szövetségi elnök Toró T. Tibor 

nyilatkozataira, melyek szerint a magyarságot szavazásra ösztönzi a versenyhelyzet. 

 

Marosvásárhely: százasával szavaznak a hidegvölgyi romák 
2012. június 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A hidegvölgyi szavazókörzetben gyaníthatóan szavazat-vásárlás folyik – tájékoztatott a 

reggel óta tapasztalt rendellenességekről Vincze Loránt, Frunda György marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt kommunikációs menedzsere. 

 

Toró: ezt a választást mi nem tudjuk elveszíteni 
2012. június 10. – transindex.ro, Szabadság 

Remélem, hogy a valamivel magasabb részvételi arányhoz az EMNP jelenléte is 

hozzájárult, mivel a kampány fő célja a politikából eddig kimaradtak mozgósítása volt – 

mondta az exit-pollok eredményeinek publikálása előtt néhány perccel Toró T. Tibor, az 

EMNP elnöke a kolozsvári kampányközpontban. 

 

Eckstein: nem egy fényes eredmény 
2012. június 10. – transindex.ro 

Nem egy fényes eredmény – kommentálta Eckstein-Kovács Péter az eredményeket, majd 

hozzátette: ha kétfordulós verseny lenne, nagyobb hatásfokkal tudnának beleszólni a város 

sorsának alakulásába. Mindent meg kell tegyünk, hogy magyar alpolgármestere legyen a 

városnak. 

 

Frunda: őszinte, emberi, mély csalódást érzek 
2012. június 10. – transindex.ro, Erdély Ma 

Szűkszavúan, néha elcsukló hangon nyilatkozott Frunda György az exit poll közzététele 

után. Elmondta, a nap folyamán különféle részleges exit pollokat látott, melyek közül 

egyesek alig néhány százalék eltérést jósoltak közte és Dorin Florea közt. 

 

Értesülés: Bunta nyert Udvarhelyen, Szász második 
2012. június 10. – transindex.ro 

A Transindex értesülései szerint Bunta Levente jelenlegi RMDSZ-es polgármester 

megnyerte a székelyudvarhelyi választást. A második helyen Szász Jenő korábbi 

polgármester, az MPP elnöke végzett, Tankó László EMNP-s jelölt előtt. Eddig négy 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29524
http://itthon.transindex.ro/?hir=29524
http://itthon.transindex.ro/?hir=29428
http://itthon.transindex.ro/?hir=29502
http://itthon.transindex.ro/?hir=29514
http://itthon.transindex.ro/?hir=29519
http://itthon.transindex.ro/?hir=29522
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szavazókörzet eredményeit összesítették, és a sorrend már nem változhat forrásunk 

szerint, amely úgy tudja, 53%-os volt a részvétel a székelyföldi városban. 

 

Demeter Szilárd: az erőpolitika most bosszulja meg magát 
2012. június 10. – transindex.ro 

A nagyváradi, kolozsvári és marosvásárhelyi vereség az erőpolitika kudarca - mondta 

Demeter Szilárd, az EMNP kampányfőnöke a kolozsvári kampányközpontban. Demeter 

szerint Cseke Attila 16%-a és Eckstein-Kovács Péter 7%-a nagyon alacsony, és bár Frunda 

Györgynek kevesebbet jósolt 30%-nál, ezt is veszteségnek tartja. 

 

Kézdivásárhely: Bokor Tibor 50% fölött 
2012. június 10. – Erdély Ma 

Az exit-poll felmérések szerint Kézdivásárhelyen az RMDSZ polgármester-jelöltje, Bokor 

Tibor 50% fölötti eredményt ért el. 

 

Kelemen Atilla: Maros megyében 40-42 polgármesteri mandátumra lehet 
számítani 
2012. június 10. – transindex.ro 

Hektikus, rossz ízű kampányon vagyunk túl. Bebizonyosodott, a két versenypárt, az EMNP 

és az MPP ártalmas a Maros megyei magyarság számára – jelentette ki Kelemen Atilla. Az 

RMDSZ Maros megyei elnöke szerint a marosvásárhelyi kudarc ellenére a megyében 40-

42 polgármesteri mandátumra számítanak, ami a 2008-as eredménynél jobb. 

 

Korodi: gratulálok Toró Tibornak Marosvásárhelyért 
2012. június 10. – transindex.ro 

„Gratulálok Toró Tibornak a negatív kampányért, ennek köszönhetően az emberek nem 

mentek el szavazni, és ez a megyei tanácsosi székébe került a magyarságnak, míg az EMNP 

nem nyert semmit” - mondta a Transindexnek Korodi Attila.  

 

Sepsiszentgyörgy: Antal Árpád nagy fölénnyel vezet 
2012. június 10. – transindex.ro 

Az exit-poll eredményei alapján Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ képviseletében Antal 

Árpád 61,5 százalékkal ismét megszerezte a polgármesteri széket. Őt követi Mădălin 

Guruianu (PDL) 19,5 százalékkal, és Bálint József (PCM) 13,4 százalékkal. 

 

Zatykó: megmozgattuk az erdélyi magyarságot 
2012. június 10. – transindex.ro 

Zatykó Gyula, az EMNP nagyváradi polgármester jelöltje elmondta, hogy elsősorban azért 

indul a nagyváradi polgármesteri tisztségért, hogy politikai alternatívát teremtsen a 

magyarság számára. „Az EMNP megjelenésével Erdélyben nagyobb lett a választói kedv. 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29523
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120224&cim=kezdivasarhely_bokor_tibor_50_folott
http://itthon.transindex.ro/?hir=29529
http://itthon.transindex.ro/?hir=29529
http://itthon.transindex.ro/?hir=29527
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120225&cim=sepsiszentgyorgy_antal_arpad_nagy_folennyel_vezet
http://itthon.transindex.ro/?hir=29530
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Miért ne lehetne 7 RMDSZ-es helyi tanácsos helyett 4 EMNP-s és 4 MPP-s?” - fogalmazott 

Zatykó. 

 

Magyar polgármestere lesz Erdőszentgyörgynek 
2012. június 10. – transindex.ro 

Magyar polgármestere lesz Erdőszentgyörgynek: száz százalékos feldolgozottságnál Csibi 

Attila Zoltán 1164 szavazattal nyert, Dinu Socotar 1060 szavazattal lett második. 

 

Behozhatatlan előnnyel Bokor Tibor vezet Kézdivásárhelyen 
2012. június 10. – transindex.ro 

Kézdivásárhelyen a 15 szavazókörzetből eddig négyből nem érkeztek be az eredmények az 

RMDSZ párhuzamos számlálását végző csapatához. Bokor Tibor, a szövetség jelöltje eddig 

2814 szavazattal vezet, Rácz Károly, jelenlegi MPP-s polgármester eddig 1558-at kapott, 

Johann Taierling, az EMNP jelöltje 1284-et. 

 

Megerősítve: Baróton nyert az RMDSZ 
2012. június 10. – transindex.ro 

A legfrissebb adatok szerint Lázár-Kiss Barna András, az RMDSZ jelöltje legyőzte az addigi 

városvezetőt, az MPP-s Nagy Istvánt. 

 

Bunta újrázik Székelyudvarhelyen 
2012. június 10. – transindex.ro 

15 székelyudvarhelyi választási körzet eredményeinek összesítése után a hivatalban lévő 

RMDSZ-es polgármester, Bunta Levente kétszer annyi szavazatot szerzett, mint Szász 

Jenő, az MPP jelöltje, így a következő négy évben is ő vezetheti Székelyudvarhelyt. 

 

Gergely Balázs: jól megfontolt szavazat 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro,Szabadság  

Gergely Balázs, az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje voksának leadása után úgy 

fogalmazott, jól megfontolta voksát, mellyel egy olyan csapatot kíván támogatni, akivel az 

elmúlt években is látványos megvalósításai voltak. 

 

Szász Jenő a székely fővárosra szavazott 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Szász Jenő, az MPP székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje a Kós Károly 

Szakközépiskolában szavazott. „Munkát, otthont, biztonságot szeretnénk az elkövetkező 

időszakban, és bízom benne, hogy holnaptól ennek építéséhez foghatunk hozzá és olyan 

fővárost építünk, melyre nemcsak mi, székelyudvarhelyiek lehetünk büszkék, hanem 

valamennyi székelyföldi magyar ember” – mondta Szász Jenő. 

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29538
http://itthon.transindex.ro/?hir=29540
http://itthon.transindex.ro/?hir=29542
http://itthon.transindex.ro/?hir=29545
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64304
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64305
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EMNP: Nagyváradon néhány szavazólapról eltűntek a néppárti jelölteket 
tartalmazó oldalak 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro 

Nagyváradon, az 50-es számú szavazókörzetben két tanácsosi szavazólapról is hiányzott az 

Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjeit tartalmazó oldal – közölte vasárnap az EMNP. Az esetet 

jegyzőkönyvbe vették, a szavazókörzet elnökének kézjegyével ellátott dokumentum szerint 

a hasonló esetek elkerülése végett a szavazólapokat oldalról-oldalra átvizsgálták. A két 

hiányos szavazólapot érvénytelenítették. 

 

Eckstein-Kovács Péter: „Szép város Kolozsvár” 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Győzni akarok, és győzni fogok – jelentette ki vasárnap a szavazóurnához való járulását 

követően Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ polgármesterjelöltje. Eckstein-Kovács Péter 

azt mondta: a szavazás alatt végig a Szép város Kolozsvárt dúdolta, hiszen ez az, amit 

polgármesterként ő is akar: élhető, barátságos, multikulturális várost. 

 

Antal Árpád: együttműködésben gondolkodunk 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere feleségével szavazott a Vadász utcai 

sportcsarnokban. Antal elmondta: „Sepsiszentgyörgyön és Háromszéken is többséget 

szeretnénk, de nyilván együttműködésben gondolkodunk a következő években is, hiszen a 

nemzetpolitikai célok elérése érdekében minden magyarra szükség van.” 

 

Borbély: vessünk véget az etnikai alapú szavazásnak 
2012. június 10. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen túl kellene lépni az etnikai alapú szavazáson, és a legjobbat kellene 

megválasztani – nyilatkozta Borbély László, miután Marosvásárhelyen leadta szavazatát. 

Az RMDSZ politikai alelnöke szerint a Szövetség jelöltje az, aki képes vezetni a várost az 

elkövetkező 4 évben. “Vásárhelynek változásra, új ötletekre, a lakossághoz való újszerű 

viszonyulásra van szüksége” – mondta Borbély 

 

Kelemen Hunor: biztos vagyok az RMDSZ győzelmében! 
2012. június 10. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

„Erős megyei önkormányzatra, erős helyi tanácsra és hozzáértő polgármesterre szavaztam 

ma” – mondta el Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki szülőfalujában, Csíkkarcfalván 

szavazott. „Arra számítok ma este, urnazárás után, hogy a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetségnek egy erős önkormányzati csapata lesz Erdély-szerte 2012-ben. A 2008-as 

eredményekhez hasonlóan lesz közel 200 polgármestere, és több ezer önkormányzati 

tanácsosa a szövetségnek, és folytathatjuk az elkezdett építkezést.” 

 

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64307
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64307
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64308
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64309
http://itthon.transindex.ro/?hir=29397
http://itthon.transindex.ro/?hir=29405


 

 

 

 

 

 
6 

Frunda György egy új Marosvásárhelyre szavazott 
2012. június 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Azért jöttem, hogy családommal együtt egy becsületesebb és szavatartó városvezetést 

válasszunk és hogy a marosvásárhelyieknek egy méltó, jobb életük legyen – mondta 

Frunda György közvetlenül szavazása előtt. Frunda azt szeretné, ha az új városvezetés az 

ígéreteket betartaná és az adott szónak lenne értéke. 

 

Kovács Péter: szavazatainkkal érdekeink érvényesítését biztosítjuk 
2012. június 10. – transindex.ro 

Rendkívül fontos, hogy minden magyar részt vegyen a választáson, hiszen a helyi 

önkormányzatok hatásköre folyamatosan nő, az egyes közösségeket érintő kérdésekben 

egyre nagyobb hatalma van a helyi testületeknek – fogalmazott Kovács Péter RMDSZ-

főtitkár Kolozsváron. A Szövetség politikusa szerint ez a jelenség a továbbiakban erősödni 

fog, ezért nem mindegy, hogy ki jeleníti meg a magyar közösség érdekeit a helyi vagy 

megyei tanácsban, a polgármesteri hivatalban. 

 

Borboly: a folytatásra szavaztam 
2012. június 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Borboly Csaba, az RMDSZ Hargita megyei tanácselnök-jelöltje a József Általános Iskola 

sporttermében adta le szavazatát. Újságírói kérdésre Borboly elmondta: a folytatásra 

szavazott, “arra a folytatásra, amelyre szüksége van Székelyföldnek. Az elmúlt négy évben 

Székelyföld jó irányba indult el, saját erőnkből sok mindenre voltunk képesek. Én abban 

bízom, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk. Arra szavaztam, és bízom benne, nagyon sokan 

arra fognak szavazni, hogy mi magunk saját erőnkből boldoguljunk Székelyföldön.” 

 

Nemes Előd: a kampánynak a legnagyobb nyeresége az, hogy nem vertük 
szét egymást 
2012. június 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Nemes Előd, az EMNP Kovászna megyei elnökjelöltje Sepsiszentgyörgyön szavazott. “A 

kampánynak a legnagyobb nyeresége az, hogy nem vertük szét egymást és a jövőben is 

tudunk együtt építkezni, együtt dolgozni. Amennyiben nagyobb lesz a részvételi arány 

Sepsiszentgyörgyön, mint Székelyudvarhelyen, levonhatjuk a következtetést, hogy a 

negatív kampánnyal szemben mennyivel jobb ez a helyzet.” 

 

Kulcsár szerint zsebpárt az EMNP, ha nem az MPP-vel szövetkezik 
2012. június 10. – transindex.ro, szekelyyhon.ro 

Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei tanácselnök jelöltje abban bízik, hogy a 

polgáriak Háromszéken megismételik a 2008-as helyhatósági választásokon elért 

eredményt. “Azt a felkérést fogalmaztam ma meg a Néppárt felé, hogy közös frakciókat 

alkossunk minden egyes tanácson belül, én eddig hallgattam, nem mondtam semmit. Ők 

egy jobboldali pártnak tartják magukat, ha ez így van, akkor kötelességük velünk frakciót 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29407
http://itthon.transindex.ro/?hir=29414
http://itthon.transindex.ro/?hir=29421
http://itthon.transindex.ro/?hir=29437
http://itthon.transindex.ro/?hir=29437
http://itthon.transindex.ro/?hir=29442
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alkotni minden tanácson belül, így nagyon sok települést tudnánk vezetni. Ha ez nem így 

történik, akkor bebizonyosodik, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt az RMDSZ zsebpártja, 

Tamás Sándor az elnök ott is.” 

 

A folytatásra szavazott Lokodi Edit Emőke 
2012. június 10. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Az elmúlt nyolc évben bebizonyítottam a Maros megyeieknek, hogy képes vagyok, és van 

erőm ahhoz, hogy együtt fejlesszük a megyét – mondta a szavazófülkéből kijövet Lokodi 

Edit Emőke, az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje vasárnap reggel. 

 

Családostól szavazott Székelyudvarhely polgármestere 
2012. június 10. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Délelőtt 11 óra után nem sokkal feleségével és két gyerekével érkezett az urnák elé járulni 

Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármesterjelölt. „Én a megújulásra szavaztam, arra a 

megújulásra, amely egy folyamatos munkát jelent, mely lényegében a város megújulását 

fogja jelenteni a következő négy évben” – mondta el Bunta Levente a voksolást követően. 

 

Ráduly: éljenek szavazati jogukkal, amíg tart a jó idő 
2012. június 10. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Családjával ment szavazni Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, az RMDSZ 

polgármesterjelöltje. Ráduly a Liviu Rebreanu Általános Iskolában délelőtt adta le voksát. 

 
 

  

http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/a-folytatasert
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/csaladostol-szavazott-szekelyudvarhely-polgarmestere
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/raduly-eljenek-szavazati-jogukkal-amig-a-jo-ido-kitart
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